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TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

 ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 

ΣΧΝ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΙΧΝ 

θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 

(ΟΠΓΓΔ) 

δσνάμει ηης από 29 Ιοσνίοσ 2015 Απόθαζης ηης Γενικής σνέλεσζης ηων εηαίρων 

 

……………………………………….. 

 

 
Με ην απφ 20.05.2005 δεκνζηεπζέλ ζηα βηβιία εηαηξηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αξηζκφ 7473/25.05.2005 
Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο, φπσο ην Καηαζηαηηθφ απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ απφ 
06.12.2006 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ (αξ. βηβιίνπ εηαηξηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 
9770/11.06.2007), ζπλεζηήζε αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΟΠΓΓΔ» κε έδξα ηνλ Γήκν 
Αζελαίσλ θαη δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ απηήο επί ηεο νδνχ Τπεξείδνπ αξ. 7. 
 
Με απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ε νπνία ζπλήιζε λνκίκσο, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ δηαηππψζεσλ, ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ηελ 26ε Ινπλίνπ 2015 θαη αθνχ ε πλέιεπζε έιαβε ππ’ φςε 
φηη πνιιά απφ ηα κέιε ηεο εηαηξίαο έρνπλ δηαθφςεη ή αλαζηείιεη επ’ αφξηζηνλ ηηο δηαθεκηζηηθέο επαγγεικαηηθέο 
ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά, παξά ηαχηα, παξακέλνπλ ηππηθψο σο κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ, γεγνλφο πνπ, ελ φςεη 
ηεο απνπζίαο ηνπο απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 
επίηεπμε απαξηίαο ζ’ απηέο, απνθάζηζε νκνθψλσο λα πξνζηεζεί φξνο ζην Καηαζηαηηθφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 
ζα ελαπφθεηηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ λα απνθαζίδεη ηελ δηαγξαθή κέινπο ην νπνίν έρεη 
δηαθφςεη ή αλαζηείιεη επ’ αφξηζηνλ ηηο δηαθεκηζηηθέο επαγγεικαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, παξαιιήισο δε λα 
πξνβιέπεηαη θαηά ηεο πεξί δηαγξαθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνζθπγή ηνπ δηαγξαθέληνο 
κέινπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, κε αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα. 
Καηφπηλ ηνχηνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθάζηζε νκνθψλσο ηελ ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί απνβνιήο ηεο 
ηδηφηεηαο κέινπο θαη επσθεινπκέλνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ ην νπνίν εθ’ εμήο ζα έρεη σο αθνινχζσο: 
 
 

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 
ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΜΔ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ  

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

«ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ» 

ΚΑΙ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ «Ο.Π.Γ.Γ.Δ.» 

…………………………….. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12.000,00 €  

 

 

ΤΣΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Ιδξχεηαη δηά ηνπ παξφληνο κεηαμχ ησλ αλσηέξσ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ Οξγαληζκφο Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξηψλ, κε ηελ κνξθή Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ππ’ αξηζκνχο 54 θαη επ. ηνπ λφκνπ 2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ, φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη ζήκεξα. 
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ΔΠΧΝΤΜΙΑ – ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Η επσλπκία ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΧΝ 

ΔΣΑΙΡΙΧΝ» θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο «Ο.Π.Γ.Γ.Δ.». ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην εμσηεξηθφ ν Οξγαληζκφο ζα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία «Society for the Protection of the Rights of the Advertising Companies» θαη ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «SO.P.R.A.C.». 

 

 

ΔΓΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Έδξα ηνπ Οξγαληζκνχ νξίδεηαη ε πεξηθέξεηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, γξαθεία δε απηήο ηα επί ηεο νδνχ 

Τπεξείδνπ 7 θείκελα. Η αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο ησλ γξαθείσλ απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη δελ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

 

 

ΚΟΠΟ 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη: 

α)  Η πξνζηαζία φισλ γεληθψο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξηψλ επί ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ ηνπο (θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ 

δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ), ησλ ξαδηνθσληθψλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

θαηαρσξήζεσλ ζηηο εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά θαη, ελ γέλεη, θάζε κνξθήο έληππν, θαζψο θαη θάζε άιιεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη έξγν πξνζηαηεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ λνκνζεζίαο, ζε νπνηνδήπνηε κέζν θαη αλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ, 

φπσο, ελδεηθηηθψο, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηελ ηειεφξαζε (αζχξκαηε, θαισδηαθή ή δνξπθνξηθή), ζην 

ξαδηφθσλν, ζην δηαδίθηπν, ζε πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ ή ςεθηαθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, θιπ. 

β)  Να πξνβαίλεη ζε θάζε δηνηθεηηθή, δηθαζηηθή ή εμψδηθε ελέξγεηα γηα ηελ λφκηκε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ηδίσο λα ππνβάιιεη αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, λα εγείξεη αγσγέο, 

λα αζθεί έλδηθα κέζα, λα ππνβάιιεη εγθιήζεηο θαη κελχζεηο, λα παξίζηαηαη σο πνιηηηθψο ελάγσλ, λα 

δεηεί ηελ απαγφξεπζε πξάμεσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα δηθαηψκαηα σο πξνο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί θαη λα πξνβαίλεη ζε θαηαζρέζεηο. 

γ)  Η παξαθνινχζεζε, ε έξεπλα θαη ε ηήξεζε αξρείσλ γηα αλαθνξά θαη ζχγθξηζε θάζε ζέκαηνο πνπ 

επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπκθέξνληα πξνζηαζίαο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ επί θάζε κνξθήο δηαθεκηζηηθνχ έξγνπ. 

δ)  Η εθπξνζψπεζε ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο, αιινδαπψλ νξγαληζκψλ ή 

εηαηξηψλ πξνζηαζίαο αιινδαπψλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη ε άζθεζε ζηελ Διιάδα γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ κειψλ ηνπο ησλ ηδίσλ δηθαησκάησλ πνπ αζθεί θαη γηα ηα κέιε ηνπ. 

ε)  Η δηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ. 
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ζη)  Η πξνψζεζε ή ε ζπκβνιή ζηελ πξνψζεζε ηεο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ λνκνζεζίαο, θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ε νπνία ζα θξηλφηαλ φηη 

ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

δ)  Η ελέξγεηα νπνηαζδήπνηε πξάμεο πνπ ζπληειεί ζηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 5 

 

Η δηάξθεηα ηνπ Οξγαληζκνχ νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε (25) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, απφ ην 

Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ, δπλακέλε λα παξαηαζεί κε απφθαζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

Σν θεθάιαην ηνπ Οξγαληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ επξψ (12,000 €). Κάζε έλα απφ ηα 

ηδξπηηθά κέιε θαηέβαιε ζην ηακείν ηνπ νξγαληζκνχ ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ επξψ (500,00 €). 

 

 

ΠΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

Πφξνη ηνπ Οξγαληζκνχ, πέξα απφ ην σο άλσ θεθάιαηφ ηνπ, είλαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο σο κέινπο, νη εηήζηεο 

εηζθνξέο ησλ κειψλ θαη ησλ επσθεινχκελσλ, ην, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

πνζνζηφ ην νπνίν ζα παξαθξαηά ν Οξγαληζκφο απφ ηηο εηζπξάμεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί, γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

κειψλ ηνπ θαηφπηλ ησλ δηθαζηηθψλ ή εμσδίθσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ν Οξγαληζκφο, θαζψο θαη νη, 

ηπρφλ, έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ θαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ησλ κειψλ ή ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΔΤΘΤΝΗ ΜΔΛΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

Ο Οξγαληζκφο είλαη αζηηθή εηαηξία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (άξζξ. 784 Α.Κ.). 

Σα κέιε ηνπ νπδεκία απνιχησο αηνκηθή επζχλε θέξνπλ έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ, εθηφο απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο 

έγθαηξεο θαηαβνιήο ησλ, θαηά ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο, εηήζησλ θαη ησλ, ηπρφλ, εθηάθησλ εηζθνξψλ. 

 

 

ΜΔΛΗ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ – ΑΡΙΘΜΟ ΦΗΦΧΝ 

ΔΠΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 9 
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Α.  Σελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο κπνξεί λα απνθηήζεη θάζε λνκηθφ πξφζσπν, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, σο θαη θάζε 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε, ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α)  λα αζθεί επηρείξεζε δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο πξντφλησλ θαη/ή ππεξεζηψλ. 

β)  λα έρεη παξέιζεη δηεηία απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

γ)  λα ππνβάιεη, δηα ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ, ζρεηηθή αίηεζε θαη δήισζε πεξί ηνπ 

φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 

δ)  λα θαηαβάιεη ην πνζφ εγγξαθήο θαη ηεο εηήζηαο εηζθνξάο πνπ ζα θαζνξίδνληαη εθάζηνηε απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ. 

ε)  λα ζπλάςεη κε ηνλ Οξγαληζκφ «ζχκβαζε αλάζεζεο» ηξηεηνχο δηαξθείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ, δπλακέλεο λα παξαηείλεηαη γηα δηαδνρηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηξηεηνχο δηαξθείαο, ην 

πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

Β.  ρεηηθά κε ηελ αίηεζε εηζδνρήο σο κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ απνθαίλεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηνχ. 

Η πεξί εηζδνρήο κέινπο απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηέρεη ζην αηηηνινγηθφ 

απηήο βεβαίσζε πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Απφ ηελ 

έθδνζε ηεο πεξί απνδνρήο ηνπ σο κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν έρσλ 

ππνβάιεη ηελ ζρεηηθή αίηεζε ζεσξείηαη κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηα δε δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

δηέπνληαη απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε πεξί εηζδνρήο σο κέινπο ζηνλ Οξγαληζκφ 

απνξξηθζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζηελ πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ε νπνία απνθαζίδεη νξηζηηθψο. 

 

Γ.  Με ην παξφλ θαηαζηαηηθφ δεκηνπξγνχληαη ηξεηο (3) θαηεγνξίεο κειψλ, σο αθνινχζσο: 

α)  Καηεγνξία «Α», ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα κέιε πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη δψδεθα (12) έηε απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σα κέιε ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ, έθαζην, ηέζζεξηο (4) ςήθνπο ζηηο 

Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

β)  Καηεγνξία «Β», ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα κέιε πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη έμε (6) έηε απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σα κέιε ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ, έθαζην, δχν (2) ςήθνπο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 

ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

γ)  Καηεγνξία «Γ», ζηελ νπνία εληάζζνληαη ηα κέιε πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξία (3) έηε απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σα κέιε ηεο θαηεγνξίαο απηήο έρνπλ, έθαζην, κία (1) ςήθν ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ 

κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Η δηαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έληαμε θαη κεηάηαμε θάζε κέινπο ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, σο 

θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ ηεο εγγξαθήο θαη ηεο εηήζηαο εηζθνξάο ησλ κειψλ θάζε θαηεγνξίαο, είλαη επζχλε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

Γ.  Όζνη δηθαηνχρνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπο σο κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ή φζνη 

δηθαηνχρνη δελ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ, κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ ζ’ 

απηφλ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο σο «επσθεινχκελνη», κε παξνρή ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο. Οη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επσθεινχκελνπ είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζηα εδάθηα α), γ) 

θαη δ) ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

 

ΑΠΟΥΧΡΗΗ ΜΔΛΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 10 
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Κάζε κέινο κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηνλ Οξγαληζκφ νπνηεδήπνηε, αιιά ε απνρψξεζή ηνπ ινγίδεηαη απφ ηνπ 

ηέινπο ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ππέβαιιε ζηνλ Οξγαληζκφ ηελ πεξί απνρψξεζήο ηνπ ζρεηηθή δήισζε. Σν 

κέινο πνπ απνρσξεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν εμαθνινπζεί λα είλαη ππεχζπλν γηα θάζε νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα 

απέλαληη ζηνλ Οξγαληζκφ γηα ην έηνο ηεο απνρψξεζήο ηνπ ή γηα πξνεγνχκελα έηε. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

απνρψξεζεο κέινπο, ν Οξγαληζκφο ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ κειψλ. 

 

 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΜΔΛΟΤ ΚΑΙ ΔΠΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 11 

 

Α.  Σν κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ απνβάιιεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο αλ: 

α)  ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ απνθαζίζεη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παξηζηακέλσλ ςήθσλ -θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη θαιέζεη ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ 

νπνία ιακβάλεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ην κέινο λα αθνπζζεί- φηη ε πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηνλ 

Οξγαληζκφ είλαη αλεπηζχκεηε. Η απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη αλέθθιεηε. 

β)  ην κέινο απνρσξήζεη απφ ηνλ Οξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ ππ’ αξηζ. 10 ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

γ)  ην κέινο θαζπζηεξεί ηελ πιεξσκή ηεο εηήζηαο εηζθνξάο ηνπ ή θάζε άιιεο νθεηιήο ηνπ πξνο ηνλ 

Οξγαληζκφ επί δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) κελψλ, ν δε Οξγαληζκφο κε έγγξαθφ ηνπ ην θαιέζεη λα 

πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εθθξεκνηήησλ, ηα δε θαζπζηεξνχκελα πνζά δελ εμνθιεζνχλ 

κέζα ζηελ ηαρζείζα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν, πξνζεζκία. 

δ)   ην κέινο έρεη δηαθφςεη ή αλαζηείιεη επ’ αφξηζηνλ ηηο δηαθεκηζηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Η 

πεξί απηνχ θξίζε αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ ην νπνίν νθείιεη 

λα εθδψζεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε πεξί ηεο δηαγξαθήο θαη λα γλσζηνπνηήζεη απηήλ εγγξάθσο ζην 

δηαγξαθέλ κέινο. Καηά ηεο δηαγξαθήο ηνπ, ην κέινο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζηελ επφκελε, απφ ηελ 

ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ηεο δηαγξαθήο, Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

ε νπνία απνθαζίδεη νξηζηηθψο. Η πξνζθπγή αλαζηέιιεη ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ 

πεξίπησζε επαλεθθίλεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, ην δηαγξαθέλ κέινο 

απνθηά εθ λένπ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο 

λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Δάλ ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 

αξλεηηθή, ην κέινο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηά ηα αλσηέξσ.  

Β.  Ο επσθεινχκελνο απνβάιιεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο επσθεινχκελνπ φηαλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ 

εδαθίσλ α) θαη γ) ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Γ.  ε θάζε πεξίπησζε, ν Οξγαληζκφο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηα νθεηιφκελα πνζά κε θάζε λφκηκν κέζν. 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Α.  Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαλνληθψο θαηαξηηζζείζα, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ Οξγαληζκνχ, εθπξνζσπεί ηελ νιφηεηα ησλ κειψλ 

απηνχ, νη δε απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ φια θαη απηά αθφκε ηα απφληα ή δηαθσλνχληα κέιε. 

 

Β.  Γηα λα ιάβεη κέξνο ζε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη λα έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, πξέπεη ην κέινο λα 

είλαη εληάμεη κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνλ Οξγαληζκφ. 
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Γ.  Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ, γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, επί 

απνξξηθζείζαο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αίηεζεο εγγξαθήο σο κέινπο, γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

Ιζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ 

θάζε επζχλε θαη, γεληθψο, γηα θάζε άιιν ζέκα γηα ην νπνίν δελ είλαη αξκφδην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ή 

γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ην νπνίν παξαπέκπεηαη ζ’ απηήλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

1.  Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, πξνζθαινχκελε πάληνηε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

ζπλέξρεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ ή νπνπδήπνηε αιινχ, ζηελ Αηηηθή, νξίζεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ηαθηηθψο κελ άπαμ ηνπ έηνπο, πξνο έγθξηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε θαη εληφο, ην αξγφηεξν έμε (6) κελψλ απφ ηελ ιήμε απηήο, εθηάθησο 

δε, νπνηεδήπνηε θξίλεη ηνχην ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ή εθ’ φζνλ ην δεηήζνπλ κέιε εθπξνζσπνχληα ηα 

ηέζζεξα δέθαηα (4/10), ηνπιάρηζηνλ, ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

νξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα.  

 

2.  Αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ησλ κειψλ, ηελ ζχγθιεζε δηαηάδεη ην Δηξελνδηθείν ηεο πεξηνρήο φπνπ επξίζθνληαη 

ηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ησλ κειψλ, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην απηφ θξίλεη φηη 

δελ ζπληξέρεη ιφγνο ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

3.  Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη 

ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνηρνθνιιάηαη δε ζε εκθαλή ζέζε ζηα γξαθεία ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη γλσζηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ή ηειενκνηνηππηθήο 

δηαβίβαζεο (fax) ή κε επηζηνιή, πξνο έλα έθαζην ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ δέθα (10), ηνπιάρηζηνλ, 

πιήξεηο εκέξεο πξν ηεο νξηδφκελεο γηα ηελ ζπλεδξίαζε. 

 

4.  Η πξφζθιεζε ησλ επαλαιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά απφ επειζνχζα 

αλαγθαζηηθή καηαίσζε ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο, ηνηρνθνιιάηαη θαηά η’ αλσηέξσ, πέληε (5), ηνπιάρηζηνλ, 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα γηα ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε θαη γλσζηνπνηείηαη κε έλα 

απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν ηξφπνπο πξνο έλα έθαζην ησλ κειψλ, πξν 

πέληε (5), ηνπιάρηζηνλ, πιήξσλ εκεξψλ. 

 

5.  Η κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, εθ’ 

φζνλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα ηακεηαθψο εληάμεη κέιε ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Δπίζεο, εάλ είλαη παξφληα ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα ηακεηαθψο εληάμεη κέιε ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη θαλέλα δελ έρεη αληίξξεζε, ε Γεληθή πλέιεπζε εγθχξσο απνθαζίδεη γηα νπνηνδήπνηε 

ζέκα εθηφο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

 

6.  Κάζε κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ, εάλ είλαη θνξέαο αηνκηθήο επηρείξεζεο, παξίζηαηαη ζηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο απηνπξνζψπσο ή δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ. Σα λνκηθά πξφζσπα-κέιε 

ηνπ Οξγαληζκνχ παξίζηαληαη θαη κεηέρνπλ ζηηο Γεληθέο ζπλειεχζεηο κε λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν 



 

 7 

εθπξφζσπφ ηνπο, ν νπνίνο επί πιένλ ζα πξέπεη λα είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ κέινπο ή 

λα κεηέρεη ζηελ Γηνίθεζε ηνπ κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

1.  Η Γεληθή πλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηήλ κέιε εθπξνζσπνχληα ην ήκηζπ πιένλ ελφο ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ. 

 

2.  Με ζπληειεζζείζεο ηεο αλσηέξσ απαξηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ κέζα ζε δέθα (10) 

πιήξεηο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο καηαησζείζαο ζπλεδξίαζεο, πξνζθαινχκελε πξν πέληε (5), 

ηνπιάρηζηνλ, πιήξσλ εκεξψλ. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηήλ, ε επαλαιεπηηθή πλέιεπζε ινγίδεηαη φηη έρεη 

απαξηία νζαδήπνηε θαη αλ είλαη ηα θαη’ απηήλ παξηζηάκελα ή αληηπξνζσπεπφκελα κέιε. 

 

3.  Μέρξη λα εμειεγρζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηνπο ζπλειζφληεο ν θαηάινγνο ησλ δηθαηνπκέλσλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη θαηαξηηζζεί απηή λνκίκσο, πξνεδξεχεη 

πξνζσξηλψο ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνχηνπ δε θσιπνκέλνπ ν Αληηπξφεδξνο θαη ηνχηνπ 

θσιπνκέλνπ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο νξίδεη έλα Γξακκαηέα. Μεηά ηνλ θαηαξηηζκφ 

ηεο, ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη, απφ ηα παξφληα κέιε, ηνλ νξηζηηθφ Πξφεδξφ ηεο, έλα Γξακκαηέα θαη 

ηξηκειή Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ γηα 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηελ δηαλνκή ςεθνδειηίσλ, ηελ δηαινγή θαη θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ επηθξαηεζάλησλ ππνςεθίσλ θαη ηελ ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ εθινγήο. Η εθινγή 

γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία εθηφο εάλ νκνθψλσο ε πλέιεπζε απνθαζίζεη άιισο. Ο εθιεγείο 

Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξί ησλ νπνίσλ θξαηνχληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα 

πξαθηηθά ζε ηδηαίηεξν βηβιίν ηηηινθνξνχκελν «Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ». Σα πξαθηηθά 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο πλέιεπζεο. 

 

4.  ηα πξαθηηθά θάζε πλέιεπζεο θαηαρσξείηαη θαη ν θαηάινγνο ησλ δηθαηνπκέλσλ λα κεηάζρνπλ ζ’ απηήλ 

κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ησλ εθπξνζψπσλ απηψλ. 

 

5.  Μεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα κέινπο ή εθπξνζψπνπ κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά 

πεξίιεςε ηεο γλψκεο πνπ δηεηχπσζε θαηά ηελ ζπλεδξίαζε. 

 

6.  Σα πξνζαγφκελα ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ ή άιισλ Αξρψλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απφ ηα πξαθηηθά 

ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ή ηνλ Αληηπξφεδξν ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. 

 

7.  Κάζε κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ έρεη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνλ αξηζκφ ςήθσλ ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. Γ ηνπ άξζξνπ ππ’ αξηζ. 9 ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

 

8.  Με εμαίξεζε: 

(α) ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, ηελ απνβνιή κέινπο θαη ηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ 

δηαξθείαο ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ 

ησλ παξηζηακέλσλ ή/θαη εθπξνζσπνπκέλσλ κειψλ θαη  
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(β) ηελ δηάιπζε ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ απαηηείηαη λα παξίζηαληαη, ηνπιάρηζηνλ, ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ησλ ςήθσλ ησλ 

παξηζηακέλσλ ή/θαη εθπξνζσπνπκέλσλ κειψλ,  

νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ ςήθσλ ησλ 

παξηζηακέλσλ ή/θαη εθπξνζσπνπκέλσλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, κειψλ.  

 

9.  Κάζε κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κφλνλ έλα αθφκε κέινο, εθ’ 

φζνλ θαηαζέζεη ζην Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απιή εμνπζηνδνηηθή επηζηνιή.  

 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Α.  O Οξγαληζκφο δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε 

γηα δηεηή ζεηεία ε νπνία κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην πνιχ γηα 

έμε (6) κήλεο. Οη χκβνπινη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη. 

 

Β. ηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ–κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ σο πκβνχινπ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ, πξέπεη ν νξηδφκελνο λα κεηέρεη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο 

Γηνίθεζεο ηνπ κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ. Δάλ ην εθιεγέλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ παχζεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, λα κεηέρεη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

κέινπο ηνπ Οξγαληζκνχ ζην νπνίν κεηείρε θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθινγήο ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ζα εθπίπηεη απηνδηθαίσο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο πκβνχινπ θαη ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ 

θαηά ζεηξά αλαπιεξσκαηηθφ χκβνπιν. 

 

Γ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη απφ εληαίν ςεθνδέιηην ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα φισλ ησλ 

ππνςεθίσλ. Κάζε κέινο ηνπ Οξγαληζκνχ παίξλεη ηνλ αξηζκφ ςεθνδειηίσλ πνπ ηνπ αλαινγεί θαη ζέηεη 

έσο επηά (7) ζηαπξνχο δίπια ζην φλνκα ηζαξίζκσλ ππνςεθίσλ ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Απφ ην ςεθνδέιηην 

απηφ εθιέγνληαη, θαηά ζεηξά αξηζκνχ ςήθσλ πνπ έιαβε ν θάζε ππνςήθηνο, επηά (7) ηαθηηθά θαη ηξία (3) 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε. ε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη έιαβαλ ίδην αξηζκφ ζηαπξψλ, γίλεηαη θιήξσζε 

κεηαμχ ηνπο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηαθηηθνχ ή ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ, θαηά πεξίπησζε, κέινπο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σελ θιήξσζε ελεξγεί ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Α.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ κεηά ηελ εθινγή ηνπ, εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

ην Πξνεδξείν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ 

Σακία. Δάλ επέιζεη αληηθαηάζηαζε, θαηά ηα αλσηέξσ ζηελ παξ. Β ηνπ άξζξνπ ππ’ αξηζ. 15 ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ νξηδφκελα, πκβνχινπ ν νπνίνο θαηείρε ζέζε ζην Πξνεδξείν, ην λενεηζεξρφκελν 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο αλαπιεξψλεη ηνλ εθπεζφληα γηα ηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν ζεηείαο απηνχ. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη αλ ν εθπεζψλ έπαπζε, σο θπζηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί αηνκηθή επηρείξεζε, λα είλαη κέινο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 
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Β.  Κάζε χκβνπινο έρεη κία κφλν ςήθν. χκβνπινο ν νπνίνο αγλνεί ηελ ειιεληθή γιψζζα, κπνξεί λα 

παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε δηεξκελέα ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Οη 

χκβνπινη δελ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπζνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηξίηα πξφζσπα. 

 

Γ.  Σνλ Πξφεδξν, απφληα ή θσιπφκελν, αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαί ηνχηνπ απφληνο ή θσιπνκέλνπ, ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ή έλαο απφ ηνπο πκβνχινπο, νξηδφκελνο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

Γ.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη θαη ζπλεδξηάδεη ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ ή νπνπδήπνηε αιινχ 

ζηελ Αηηηθή, ήζειε εθάζηνηε απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηαθηηθψο κελ άπαμ θαηά εκεξνινγηαθφ 

κήλα, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, εθηάθησο δε νζάθηο ν Πξφεδξνο ή ν 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ήζειε θξίλεη αλαγθαία ηελ ζχγθιεζε ή ην δεηήζνπλ ηξεηο (3), ηνπιάρηζηνλ, 

χκβνπινη, νπφηε ν Πξφεδξνο ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην εληφο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ην αξγφηεξν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

1.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο αλ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηφ ηέζζεξηο (4), ηνπιάρηζηνλ, χκβνπινη. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ν Αληηπξφεδξνο, ζηελ πεξίπησζε δε απνπζίαο θαη 

απηνχ, εθιέγεηαη απφ ηνπο παξηζηάκελνπο πκβνχινπο ν Πξνεδξεχσλ ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

2.  Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ θαη 

εθπξνζσπνπκέλσλ πκβνχισλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ Πξνεδξεχνληνο. 

 

3.  Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πηζηνπνηνχληαη δηα ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ 

θαη θαηαρσξνχληαη ζην ηεξνχκελν γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ βηβιίν, ππνγξάθνληαη δε απφ ηνλ Πξνεδξεχνληα 

θαη ηνπο παξηζηάκελνπο πκβνχινπο. 

 

4.  Οπδείο χκβνπινο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο ζηελ νπνία 

έιαβε κέξνο, κπνξεί φκσο λα απαηηήζεη ηελ αλαγξαθή ζηα πξαθηηθά ηεο γλψκεο ηνπ, εθ’ φζνλ δηαθσλεί 

κε ηελ ιακβαλνκέλε απφθαζε. 

 

5.  Σα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

πξνζαρζνχλ ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ ή άιιεο Αξρήο επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

1.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ζηελ δηνίθεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, σο θαη ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, λα ζπλάπηεη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ακνηβαηφηεηαο κε αιινδαπνχο 

νξγαληζκνχο, λα πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο θαη λα 

απνθαζίδεη ηνλ ζρεκαηηζκφ εηδηθψλ θαη εθηάθησλ απνζεκαηηθψλ, λα ζπληάζζεη πξνυπνινγηζκνχο θαη 

ηνλ εηήζην Ιζνινγηζκφ θαη ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη γεληθψο λα απνθαζίδεη γηα θάζε 
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ζέκα εθηφο εθείλσλ γηα ηα νπνία είλαη αξκνδία λα απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

2.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθπξνζσπεί ηνλ Οξγαληζκφ ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη θάζε άιιεο Αξρήο, 

έρεη δε ην δηθαίσκα λα αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε απηνχ (ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ) ή θαη ηξίηα πξφζσπα κε κέιε ηνπ, ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ Οξγαληζκνχ γεληθψο ή γηα 

νξηζκέλεο κφλνλ πξάμεηο, ζα νξίδεη δε εθάζηνηε ηηο απαηηνχκελεο ππνγξαθέο δηα ησλ νπνίσλ ζα 

δεζκεχεηαη ν Οξγαληζκφο. 

 

3.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ ζην νπνίν είλαη 

δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεηαη έλαο (1) Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη έλαο (1) Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο, 

θαζνξίδνληαο θαη ηηο εθάζηνηε αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

 

4.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη εθάζηνηε ην χςνο ηνπ πνζνχ εγγξαθήο ησλ λέσλ 

κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηεο εηήζηαο εηζθνξάο ησλ κειψλ, αλαιφγσο ησλ θαηά ην ιήμαλ έηνο 

πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ δαπαλψλ ηεο επφκελεο ρξήζεο. 

 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟ ΔΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Ωο δηαρεηξηζηηθφ έηνο νξίδεηαη ην εκεξνινγηαθφ έηνο. Δηδηθψο, ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ 

παξνρή, απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, αδείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 

επνκέλνπ έηνπο. 

 

 

ΓΙΑΛΤΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Ο Οξγαληζκφο δηαιχεηαη: 

α)  Αλ απνθαζηζζεί ε δηάιπζή ηνπ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, 

κε απαξηία, ηνπιάρηζηνλ, ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ ηακεηαθψο εληάμεη κειψλ θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ 

ηεηάξησλ (3/4) ησλ ςήθσλ ησλ παξηζηακέλσλ ή/θαη εθπξνζσπνπκέλσλ  κειψλ. 

β) Όηαλ ιήμεη ν θαηά ην παξφλ Καηαζηαηηθφ, ή ν κεηά απφ παξάηαζε ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ θαη δελ 

απνθαζίζζεθε πεξαηηέξσ παξάηαζε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, κε ηελ ίδηα 

σο άλσ απαξηία θαη πιεηνςεθία. 

γ) Αλ ν Οξγαληζκφο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. 

 

 

ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

ηελ πεξίπησζε δηάιπζεο, ν Οξγαληζκφο ηίζεηαη ππφ εθθαζάξηζε θαη ζα ζεσξείηαη φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

κφλνλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Η εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Καηά ηελ εθθαζάξηζε 

δηεθπεξαηψλνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο, εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο, ξεπζηνπνηείηαη ε πεξηνπζία θαη 

πιεξψλνληαη ηα ρξέε ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν ηπρφλ ππφινηπν δελ δηαλέκεηαη ζηα κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ, αιιά ζα 



 

 11 

δίδεηαη ή κεηαβηβάδεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν νξγαληζκφ ή εηαηξία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη 

ζθνπνχο παξφκνηνπο κε ηνλ Οξγαληζκφ, ή ζε θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα, ή ζην Κξάηνο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ ή/θαη εθπξνζσπνπκέλσλ ζ’ 

απηήλ κειψλ ηεο. 

 

ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Μέρξη λα αλαδεηρζεί Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζε ηεο πξψηεο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ, Γεληθήο πλέιεπζεο, ν Οξγαληζκφο Γηνηθείηαη απφ Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή ηελ νπνία απνηεινχλ ηα εμήο επηά κέιε: 

1. Βελέηεο Πέηξνο 

2. Γεσξγηάδεο Βαγγέιεο 

3. Καθνπιίδεο Γηάλλεο 

4. Λενχζεο ηαχξνο 

5. Παπαζαλαζίνπ Θαλάζεο 

6. Παπαπνιχδνο Μαλφιεο 

7. Σζεκπεξιίδνπ Καηεξίλα 

 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Πξνζσξηλήο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα άξζξα ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ πνπ αθνξνχλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

 

ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ, απνηεινχκελν απφ 23 άξζξα, εγθξίζεθε απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ηδξπηέο. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΟΠΓΓΔ» κεηά 

ηελ απφ 29.06.2015 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Δηαίξσλ. 

 

Αζήλα, 29 Ινπλίνπ 2015 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 


